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ท่ีครอบครองอยู หรือปญหาการขอใชท่ีดินประเภทตางๆ บางแหงไมมีแผนงานหรือโครงการท่ีชัดเจนรองรับ      
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ในท่ีดินจึงเปนเหตุใหเกิดขอพิพาทและมีการฟองรองดําเนินคดี 
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หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรประสบปญหาในการใชประโยชนในท่ีดินและการขอ

ใชท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในงานสงเสริมการเกษตรเนื่องจากเจาหนาท่ีของหนวยงานขาดความรูและความเขาใจ    

ในกระบวนการของการขอใชท่ีดินในแตละข้ันตอน ประกอบกับท่ีดินท่ีใชเพ่ืองานสงเสริมการเกษตรมีหลาย

ประเภทดวยกัน เชน ท่ีราชพัสดุ ท่ีดินท่ีไดรับบริจาค หรือท่ีดินท่ีไดรับจากการอุทิศให ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง และท่ีดินสาธารณประโยชน ซ่ึงการใช

ประโยชนและการขอใชท่ีดินประเภทตางๆ มี กฎหมาย ระเบียบ ข้ันตอน ระยะเวลา และรูปแบบตางๆ แตละ

ประเภทแตกตางกันไป เจาหนาท่ีของหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรบางแหง ไมเขาใจกฎหมาย ระเบียบการ

ใชท่ีดินท่ีครอบครองอยู หรือปญหาการขอใชท่ีดินประเภทตางๆ บางแหงไมมีแผนงานหรือโครงการท่ีชัดเจนรองรับ

การใชประโยชนในท่ีดินตามวัตถุประสงค ปญหาท่ีเกิดจากหนวยงานอ่ืนหรือผูประสงคจะเขามาแสวงหาประโยชน

ในท่ีดินจึงเปนเหตุใหเกิดขอพิพาทและมีการฟองรองดําเนินคดี 

 สํานักงานเลขานุการกรมพิจารณาแลวเพ่ือประโยชนของทางราชการและแกไขปญหาท่ีเกิดกับ

เจาหนาท่ีของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรเห็นควรจัดทําแนวทางการใชประโยชนในท่ีดินและขอใชท่ีดิน

ประเภทตางๆ เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตรไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของการขอ

ใชท่ีดินแตละประเภท 

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 

2. พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 (หมวด 2 การจัดท่ีดินในรูปนิคมสรางตนเอง) 

    (หมวด 3 การจัดท่ีดินในรูปนิคมสหกรณ) 

3. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 3 มาตรา 145  

4. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 6 มาตรา 1410-1416  

5. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ   

    พ.ศ. 2545  

6. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 

     พ.ศ. 2549  

7. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ  

    พ.ศ. 2552 
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 แนวทางการใชประโยชนในท่ีดินและการขอใชท่ีดินประเภทตางๆ                       

เพื่อประโยชนในงานสงเสริมการเกษตร 

ประเภทของที่ดิน 

1. ที่ราชพัสดุ 
    ก. การขอใชท่ีราชพัสดุ จากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  

 ในกรณีท่ีหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรมีความจําเปนท่ีตองการใชท่ีราชพัสดุจาก    

กรมธนารักษโดยท่ีราชพัสดุนั้นไมมีหนวยงานราชการอ่ืนใชประโยชน หรือกรมธนารักษไดรับคืนจากหนวยงาน

ราชการอ่ืนใหดําเนินการตามขอ 14 และ ขอ 16 แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล 

บํารุงรักษาใชและจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ขอ 14 ผูขอใชท่ีราชพัสดุท่ีประสงคจะขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนในทางราชการ ถาท่ีราชพัสดุ

นั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยูจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขอใช

ท่ีราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี พรอมท้ังแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชท่ีราชพัสดุนั้น โดยตอง

ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับกรมธนารักษโดยจะเขาใชประโยชนในท่ี     

ราชพัสดุไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว 

 ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนในทางราชการไดตาม     

ความจําเปน โดยผูขอใชท่ีราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในท่ีราชพัสดุตามวัตถุประสงคท่ีขออนุญาตภายในกําหนด

สองปนับแตวันท่ีไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีกรมธนารักษเห็นสมควรก็ได 

 ขอ 16 เม่ือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีไดรับคําขอใชท่ีราชพัสดุแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัด 

พิจารณาใหความยินยอมใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชท่ีราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษตามขอ 14 

แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไป

ได แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

 เม่ือกรมธนารักษไดรับคําขอใชท่ีราชพัสดุจากผูขอใชท่ีราชพัสดุหรือจากสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี

ตามวรรคหนึ่ง ใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใชท่ีราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จและแจงใหผูขอใชท่ีราชพัสดุหรือ 

ธนารักษพ้ืนท่ีทราบ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับวันท่ีไดรับคําขอหรือไดรับแจงจากธนารักษพ้ืนท่ีเวนแตมีเหตุ

อันควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอหรือไดรับแจงจาก  

ธนารักษพ้ืนท่ี 

 ขอ 17 กรณีผูใชท่ีราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนในทางราชการอยาง

อ่ืนแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุญาตไดเดิม ใหนําความในขอ 14 และ ขอ 16 มาใชบังคับโดยอนุโลมโดยดําเนินการ

ขอใชท่ีราชพัสดุจากกรมธนารักษ ดังนี้  

 1. ใหกรอกขอมูลเก่ียวกับท่ีราชพัสดุท่ีประสงคจะใชลงในแบบ ทบ.4 มิฉะนั้นจะเปนสาเหตุ      
ในการพิจารณาลาชา 
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 2. การขอใชท่ีดินราชพัสดุท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหแจงการขอใชตอกรมธนารักษ สวนการ
ขอใชท่ีราชพัสดุท่ีตั้งอยูในจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขอใชท่ีราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี พรอมท้ังแจงเหตุผลและ
ความจําเปนในการขอใชท่ีราชพัสดุนั้น โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ โดยจะเขาใชประโยชนในท่ีราชพัสดุไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว 
 

แผนผังการขอใชท่ีราชพัสดุจากกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรสวนกลางและภูมิภาค 

แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชท่ีราชพัสดุ 

กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุตอ

สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี พรอมแนบรายละเอียด โครงการในการขอใชประโยชน 

คําขอตั้งงบประมาณ  หรือเอกสารประกอบการแสดงการไดรับอนุมัติงบประมาณ 

หากธนารักษพ้ืนท่ีอนุญาตการใชพ้ืนท่ี ใหบันทึกทะเบียบควบคุม

ท่ีราชพัสดุและระบบสินทรัพย  (รายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง) 

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน 
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ข. การขอใชท่ีราชพัสดุ จากราชการสวนอ่ืน 

 ในกรณีท่ีกรมสงเสริมการเกษตรมีความจําเปนท่ีตองใชท่ีราชพัสดุ ท่ีหนวยงานหรือสวนราชการ

อ่ืนครอบครองใชประโยชนอยูกอนแลว ใหทําความตกลงกับสวนราชการท่ีครอบครองใชประโยชนอยูกอนนั้น  

และเม่ือไดรับความยินยอมแลว ใหดําเนินการตามขอ 14 แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวีการปกครอง 

และดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และและท่ีแกไขเพ่ิมเติมพรอมสง

สําเนาหนังสือยินยอมของสวนราชการท่ีครอบครองอยูกอน (หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0407/ว121 ลงวันท่ี 

14 กุมภาพันธ  2537 ) โดยดําเนินการขอใชท่ีราชพัสดุจากสวนราชการอ่ืน ดังนี้ 

 หนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรท่ีประสงคจะขอใชท่ีราชพัสดุของสวนราชการอ่ืน ตองทําความ

ตกลงกับสวนราชการอ่ืน พรอมแบบ ทบ. 4 โดยระบุหมายเลขทะเบียน ท่ีราชพัสดุ ซ่ึงขอใชประโยชน พรอม 

สถานท่ีตั้ง จํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช และวัตถุประสงคในการขอใชและจัดสงแผนท่ีแสดงเขตท่ีราชพัสดุ อาคารราชพัสดุ

ท่ีไดปลูกสรางอยูในท่ีราชพัสดุแปลงนั้น พรอมหมายสีบริเวณท่ีจะใชลงในแผนท่ีใหชัดเจน โดยยื่นขอใชผานกรม

สงเสริมการเกษตร 

แผนผังการขอใชท่ีราชพัสดุจากราชการสวนอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรทําความตกลงกับ

สวนราชการท่ีใชประโยชนอยูกอนนั้น 

แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชท่ีราชพัสดุ 

กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุตอสํานักงานธนา

รักษพ้ืนท่ี พรอมแนบรายละเอียด โครงการในการขอใชประโยชน คําขอตั้งงบประมาณ   

หรือเอกสารประกอบการแสดงการไดรับอนุมัติงบประมาณ 

หากธนารักษพ้ืนท่ีอนุญาตการใชพ้ืนท่ี ใหบันทึกทะเบียบควบคุมท่ีราชพัสดุและระบบ

สินทรัพย  (รายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง) 

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน 
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ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนการขอใชท่ีราชพัสดุ ของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรใหดําเนินการดังนี้ 

  1.ทําหนังสือขอใชท่ีราชพัสดุถึงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร พรอมรายละเอียด ดังนี้ 
 ก) รายละเอียดการขอใชท่ีราชพัสดุ ตามแบบขอใชท่ีราชพัสดุท่ีขอใช (แบบ ทบ.4) 
 ข) รายละเอียดเก่ียวกับโครงการการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุท่ีขอใช 
 ค) คําขอตั้งงบประมาณ หรือ เอกสารแสดงการรับอนุมัติงบประมาณ  

  ง) แผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีราชพัสดุแปลงท่ีมีการขอใชท้ังแปลงและแสดงการใชประโยชน
บริเวณใกลเคียง โดย หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรตองพิจารณาแผนผังดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพทํา
เลยและสอดคลองกับแผนพัฒนาของจังหวัดและผังเมือง 
 จ) แผนผังแสดงการใชประโยชนในท่ีดินเฉพาะบริเวณท่ีขอใชตามความเหมาะสมและจําเปนโดย
ขอใหมีมาตราสวนถูกตองตามหลักวิชาการและมีผูทรงคุณรับรองแผนผัง 

 ฉ) แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งท่ีราชพัสดุและระยะหางจากสถานท่ีสําคัญของจังหวัด  
 2. กองคลัง 

 ก) ตรวจสอบเอกสารของ เขต/จังหวัด/ศูนย 
 ข) เสนออธิบดีผานสํานักงานเลขานุการกรมใหพิจารณา 
  - อนุญาตใหดําเนินการในเรื่องนั้นๆ  
  - มอบอํานาจให เขต/จังหวัด/ศูนย ดําเนินการยื่นเรื่องขอใชท่ีราชพัสดุกับสํานักงานธนารักษ
พ้ืนท่ี  
  - ลงนามหนังสือถึงเขต/จังหวัด/ศูนย เพ่ือทราบและดําเนินการ 

  3. หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร รายงานผลการขอใชท่ีราชพัสดุใหกรมสงเสริมการเกษตร    
ทราบภายใน  15 วัน นับจากวันท่ีสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุ 
ข้ันตอนท่ี 2 การขอใชท่ีราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 
 1. เตรียมเอกสารสารตามข้ันตอนท่ี 1 ขอ ก)-ฉ) ใหถูกตองครบถวน 
  2. ยื่นเรื่องการขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุกับสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 
  3. รายงานผลการไดรับอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายใน 15 วัน นับจาก
วันท่ีสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุพรอมเอกสาร ดังนั้  
  - สําเนาทะเบียนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทร. 01)  
  - สําเนาการใชประโยชน/รายการเปลี่ยนแปลงสถาระของท่ีดิน (แบบ ทร. 01/1) 
  - เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 4. บันทึก/ตรวจสอบขอมูลท่ีราชพัสดุในทะเบียนควบคุมท่ีราชพัสดุและระบบทะเบียนสินทรัพย(รายการ
ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง) 
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2. ที่ดินที่ไดรับบริจาคหรือรับจากการอุทิศให  

 ท่ีดินท่ีเอกชนบริจาคใหกับกรมสงเสริมการเกษตร ใหดําเนินการรับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.  2526  โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองของผูบริจาค รวมท้ังภาระติดพันในท่ีดิน 
 2. ประเมินมูลคาท่ีดิน โดยเทียบเคียงกับราคาประเมินกลางของกรมท่ีดินหรือราคากลางของทางราชการ  
 3. เม่ือรับโอนโฉนดท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์ของกรมสงเสริมการเกษตร 
 4. แจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเพ่ือนําข้ึนทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ท่ีดิน สิทธิการครอบครองของผูบริจาค 

ภาระติดพันในท่ีดิน 

รับโอนโฉนดท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์ของกรมสงเสริมการเกษตร 

ประเมินมูลคาท่ีดินตามราคาประเมินของ     

กรมท่ีดิน หรือ ราคากลางของทางราชการ 

แจงกรมธนารักษ หรือธนารักษพ้ืนท่ีเพ่ือนําท่ีดินข้ึนทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุ 

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
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3. การเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
 การขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติในกรณีท่ีหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรมีความ

จําเปน ตองการสรางอาคารสํานักงาน บานพัก ศูนยเรียนรูตางๆ สามารถขอใชท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติไดโดย

ดําเนินการตามแนวทางท่ีกรมปาไมกําหนด ซ่ึงหากยังไมไดรับอนุญาตจากกรมปาไมจะเขาทําประโยชนไมได  

 ท้ังนี้ ในการขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมากวา 20 ไร ซ่ึงถือวาเปฯการขอใชพ้ืนท่ีผืนใหญ

จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมปาไม 

ท่ี กษ 0705/(3)/ว 13659 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม  2530  

แนวทางปฏิบัต ิ  

 จากแนวทางตามหนังสือกรมปาไมท่ีใหไว หากหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรจะเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ใหดําเนินการดังนี้  
 1. หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร บันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการเขาทําประโยชนในเขตปา
สงวนแหงชาติโดยเสนอตามลําดับชั้น โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้ 

 1.1 ประกาศใหจัดตั้งหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
 1.2 แผนผังหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร แผนท่ีทางอากาศ 
 1.3 รายละเอียดโครงการใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติ 

  1.4 ระบุวาเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติท่ีอยูในความดูแลของกรมปาไมหรือ       
กรมอุทยานแหงชาติ 

 1.5 เหตุผลและความจําเปนในการขอเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสงวน 
 1.6 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ใหประสานกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย
2. กรณีขอเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมากกวา 20 ไร หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร 

ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณกอน ท้ังนี้ ใหหนวยงานของกรมสงเสริม
การเกษตรเสนอเหตุผลและความจําเปนท่ีตองใชพ้ืนท่ีมากกวา 20 ไร เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 3. หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ทําหนังสือขอเขาใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติกับ
จังหวัดตอไป 
 พ้ืนท่ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติท่ีอยูในความดูแลของกรมปาไม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไมวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ีเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนของ
สวนราชการหรือองคการของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.  2548  
 พ้ืนท่ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติท่ีอยูในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ   

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ีเปน

สถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนของสวนราชการหรือองคของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 

2546 
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การขอใชพ้ืนท่ีของสวนราชการหรือองคการของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ (ตามาตรา 13 ทวิ) 

 

 

 

 แจงผูขอปฏิบัติตรวจควบคุม                ยื่นคําขอ 

 

       ดําเนินการ 
      ตรวจควบคุม                    ภายใน 7 วัน 

              นัดตรวจสอบ 
              ภายใน 15 วัน    เจาหนาท่ีรายงาน 
                ภายใน 30 วัน 
    เจาหนาท่ีรายงาน 
    ภายใน 30 วัน 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ดําเนินการกรณีท่ีรับอนุมัติ    ภายใน 15 วัน 
 

  

  หมายเหต ุ  ข้ันตอนการปฏิบัติในการขอใชพ้ืนท่ี                                              

       ข้ันตอนการปฏิบัติหลังจากท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดลอมพิจารณาแลว 

ยื่นคําขอตามแบบ ป.ส.17 พรอมชําระ
ค่ําธรรมเนียมคาํขออนุญาตฯ (1 บาท) 
- รายละเอียดของโครงการและแผนผัง
แสดงบริเวณท่ีขอใชพ้ืนท่ี 
-แผนท่ีสังเขปและแผนท่ีมาตราสวน 1: 
50,000 แสดงบริเวณท่ีขอใชพ้ืนท่ี 
-หนังสือมอบอํานาจใหดําเนินการแทน 
-สําเนาทะเบียนบานและสาํเนาบัตร
ประจําตัว(ของผูขอ/ผูมอบอํานาจ 
- หนังสือแสดงการรบัความเห็นชอบ
จากสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- บันทึกยินยอมแกไขปญหาราษฎร 
- อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

- รายงานการตรวจสภาพปา แบบ ป.ส. 
18  
-บันทึกการตรวจสอบเพ่ิมเติม 
- แผนท่ีมาตราสวนท่ีเหมาะสมแสดง
รายละเอียดคาพิกัดท่ีอานไดจากเครื่อง 
G.P.S  
-แผนท่ีทายกฎกระทรวงแผนท่ีลุมนํ้า
และแผนท่ี Zoning แสดงบริเวณท่ีขอ
ใชพ้ืนท่ี 
-บัญชีสํารวจนับไม พรอมระบุชนิดและ
ขนาดของไม ภาพถายสีแสดงบริเวณท่ี
ขออนุญาตไมนอยกวา 9 ภาพ  
- อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

หนวยงานของกรมสงเสริม

การเกษตร (ผูขอ) 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมทองท่ี (ทสจ.) 

ผูวาราชการจังหวัด 

สํานักงานปาไมสาขาจังหวัด ตรวจสอบพ้ืนท่ีรวมกัน 

ออกประกาศกรมปา
ไม ตามแบบ ป.ส. 19  
(ไมตองชําระ
คาธรรมเนียม) 

รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นของจังหวัด+หัวหนาสํานักงานปาไมสาขาจังหวัด+ เอกสาร (1) 

กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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4. การขอใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 หนวยงานกรมสงเสริมการเกษตร ท่ีประสงคจะใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือประโยชนในงานสงเสริม
การเกษตร ใหถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรรมวาดวยการมอบหมายใหเลขาธิการ
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใชท่ีดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ 
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2536  
 แนวทางปฏิบัต ิ
 หนวยงานกรมสงเสริมการเกษตร เสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือขอใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
ดําเนินการขอใชกับหนวยงานนั้นๆ โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้ 

1. ระบุท่ีตั้ง 
2. จํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช  
3. วัตถุประสงคในการขอใช 
4. แผนผังของท่ีดินท่ีขอใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร 

แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชท่ีดิน

ในเขตปฏิรูปทีดิน พรอมแนบรายละเอียด ระบุท่ีตั้ง จํานวนเนื้อท่ี    

ท่ีขอใช วัตถุประสงคในการขอใช แผนผังของท่ีดินท่ีขอใช 

หากเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

อนุญาตการใชพ้ืนท่ี ใหบันทึกทะเบียนควบคุมในระบบ

สินทรัพย  (รายการท่ีดนิ/สิ่งปลูกสราง) 

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน 
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5 . การขอใชที่ดินในเขตนิคมสหกรณ 
 หนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรท่ีประสงคจะใชท่ีดินเขตนิคมสหกรณ เพ่ือประโยชนในงานสงเสริม
การเกษตร ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุงนิคม 
สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. 2547  
 แนวปฏิบัติ  
 หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร เสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือขอใชท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ เพ่ือ
เสนอเรื่องขอใชท่ีดินกับกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้ 
 1. ระบุท่ีตั้ง 

2. จํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช 
3. วัตถุประสงคในการขอใช 
4. แผนผังของท่ีดินขอใช 
 5. สําเนาหนังสือยินยอมของนิคมสหกรณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร 

แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ 

กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชท่ีดิน

ในเขตนิคมสหกรณ พรอมแนบรายละเอียด ระบุท่ีตั้ง จํานวนเนื้อท่ี 

ท่ีขอใช วัตถุประสงคในการขอใช แผนผังของท่ีดินท่ีขอใช 

หากกรมสงเสริมสหกรณ อนุญาตการใชพ้ืนท่ี ใหบันทึกทะเบียน

ควบคุมในระบบสินทรัพย  (รายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง) 

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน 
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6. การขอใชที่ดินนิคมสรางตนเอง  
 หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ท่ีประสงคจะใชท่ีดินในท่ีดินนิคมสรางตนเอง เพ่ือประโยชนในงาน
สงเสริมการเกษตร ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511  
 แนวปฏิบัติ 
 หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร เสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือขอใชท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง
เพ่ือเสนอเรื่องขอใชท่ีดินกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดย
แจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้  
 1. ระบุท่ีตั้ง 
 2. จํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช 
 3. วัตถุประสงคในการขอใช 
 4. แผนผังของท่ีดินท่ีขอใช 
 5. สําเนาหนังสือยินยอมของนิคมสรางตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร 

แจงกรมสงเสริมการเกษตรขอใชท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง 

กองคลังตรวจสอบ ทําหนังสือมอบอํานาจ 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการขออนุญาตใชท่ีดินใน

เขตนิคมสรางตนเอง พรอมแนบรายละเอียด ระบุท่ีตั้ง จํานวนเนื้อท่ี      

ท่ีขอใช วัตถุประสงคในการขอใช แผนผังของท่ีดินท่ีขอใช 

หากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย อนุญาตการใชพ้ืนท่ี ใหบันทึกทะเบียน

ควบคุมในระบบสินทรัพย  (รายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง) 

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน 
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7. การขอใชที่ดินเอกชน (ไมเสียคาใชจาย) 
 7.1 กรณีขอใชท่ีดินเอกชนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 
  หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ท่ีประสงคจะขอใชท่ีดินจากเอกชนท่ีเปนบุคคลธรรมดา ให
ตรวจสอบความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีแทจริงและภาระติดพัน กอนเสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือเสนอเรื่องขอ
ใชท่ีดินของเอกชน และเม่ือเจาของท่ีดินแจงการอนุญาตแลว ใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรนําท่ีดินไป
จดทะเบียนสิทธิท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพ้ืนดิน 
โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี ้
  1. ระบุท่ีตั้ง 
  2. จํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช  
  3. วัตถุประสงคในการขอใช 
  4. รางสัญญา 
  5. แผนผังของท่ีดินท่ีขอใช 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร 

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ภาระติดพันในท่ีดิน 

เม่ือเจาของท่ีดินอนุญาตแลวใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรนําท่ีดิน

ไปจดทะเบียนสิทธิเหนือพ้ืนดินพรอมรายละเอียด ระบุท่ีตั้ง จํานวนเนื้อท่ีท่ี

ขอใช วัตถุประสงคในการขอใช รางสัญญา แผนผังของท่ีดินท่ีขอใช ใหบันทึก

ทะเบียนควบคุมในระบบสินทรัพย  (รายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง) 

เสนอกรมสงเสริมการเกษตร 

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน 
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 7.2 กรณีขอใชท่ีดินเอกชนท่ีเปนนิติบุคคล  
 หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ท่ีประสงคจะขอใชท่ีดินจากเอกชนท่ีเปนนิติบุคคล ใหตรวจสอบ
ความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีแทจริงและภาระติดพัน พรอมตรวจสอบวัตถุประสงคตามท่ีไดจดทะเบียนไวกอน
เสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือเสนอเรื่องขอใชท่ีดิน และเม่ือเจาของท่ีดินแจงการอนุญาตแลว ใหหนวยงาน   
ของกรมสงเสริมการเกษตรนําท่ีดินไปจดทะเบียนสิทธิท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพ้ืนดิน โดยแจงรายละเอียดพรอมเอกสาร ดังนี้  

1. ระบุท่ีตั้ง 
 2. จํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช  

 3. วัตถุประสงคในการขอใช 
 4. รางสัญญา 

 5. แผนผังของท่ีดินท่ีขอใช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ภาระติดพันในท่ีดิน 

เม่ือนิติบุคคลท่ีเปนเจาของท่ีดินอนุญาตแลวใหหนวยงานของกรมสงเสริม

การเกษตรนําท่ีดินไปจดทะเบียนสิทธิเหนือพ้ืนดินพรอมรายละเอียด ระบุท่ีตั้ง 

จํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช วัตถุประสงคในการขอใช รางสัญญา แผนผังของท่ีดินท่ีขอ

ใช ใหบันทึกทะเบยีนควบคุมในระบบสินทรัพย  (รายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง) 

เสนอกรมสงเสริมการเกษตร 

รายงานกรมสงเสริมการเกษตร ภายใน 15 วัน 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร 
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8. ที่ดินสาธารณประโยชน  
     8.1 การขอใชท่ีดินสาธารณประโยชน 
 หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรท่ีประสงคจะขอใชท่ีดินสาธารณประโยชน ท่ีอยูในความดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือประโยชนในงานสงเสริมการเกษตร ใหดําเนินการขอใชตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.  2543 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพการข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของ
รัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550  
 แนวปฏิบัต ิ
 1. หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร เสนอกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือขอใชท่ีดินสาธารณประโยชน 
และแจงความประสงคขอใชตอกระทรวงมหาดไทย กรมท่ีดินหรือจังหวัดทองท่ี โดยระบุสถานท่ีขอใช ( ตําบล 
อําเภอ จังหวัด) และตองแนบเอกสาร ดังนี้  
 ก. โครงการ แผนงานและวัตถุประสงคในการขอใชท่ีดิน 
 ข. แผนผังการใชท่ีดิน แสดงรายละเอียด ประเภท จํานวน ขนาด กวาง ยาว ของสิ่งกอสราง    
 ค. ระบุตําแหนงท่ีดินท่ีขอใช ทํารูปแผนท่ีแสดงขอบเขตเนื้อท่ีของท่ีดินท้ังหมด ระบุสวนท่ีขอใหชัดเจน 
 ง. โครงการใชท่ีดินและงบประมาณ 
 จ. สําเนาหนังสือสําคัญเอกสารสิทธิ 
 รายละเอียดของข้ันตอนของการขอใชและการขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชนมี ดังนี้ 
  1.  ข้ันตอนการสอบสวน หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรแจงความประสงคขอใชท่ีดินแลว จังหวัด
ท่ีต้ังของท่ีดินตองดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตใหทบวงการเมืองใชท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 ขอ 8 
และท่ีดินสาธารณประโยชนตองอยูในหลักเกณฑท่ีจะถอนสภาพตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 วรรคสอง 
ดังนี้  
  ก. สอบสวนความเปนมาของท่ีดินวา ไดสงวนหวงหามไวเม่ือใด ผูใดประกาศสงวนหวงหามอาศัย
กฎหมายใด มีหลักฐานหรือไม ราษฎรไดใชประโยชนรวมกันอยางใดตั้งแตเม่ือใด ปจจุบันยังใชประโยชนรวมกัน
หรือเลิกใชแลว ถาเลิกใชไดเลิกใชตั้งแตเม่ือใด เพราะเหตุใด ถายังไมไดเลิกใชจะมีท่ีดินแปลงอ่ืนใหใชแทนหรือไม 
 ข. สวนราชการผูขอใช ขอใชมีกําหนดเวลาหรือไม  
  ค. ขอความเห็นจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดิน (ท่ีดินอําเภอ เทศบาล  องคการบริหาร
สวนตําบล) วาจะขัดของอยางไร หรือไม และมีความเห็นอยางไร 
  ง. ขอความเห็นของนายอําเภอในฐานะผูดูแลรักษาท่ีดินสาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ีพุทธศักราช2457 มาตรา 122  
  จ.ใหทําแผนท่ีแสดงเขตท่ีขอใชโดยมีมาตราสวน แสดงเนื้อท่ีขางเคียงและสภาพท่ีดินท่ีจะขอใชท้ัง
แปลงหรือบางสวน 
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 การพิจารณาเก่ียวกับจํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใช หากตองใชท่ีดินเกินกวาท่ีกําหนดหรือใชประโยชน
อยางอ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบุ ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือรวมตรวจสอบพิจารณาวาสมควรใหใชมากนอย
เพียงใด เม่ือจังหวัดดําเนินการแลว ตองสรุปสํานวนการสอบสวนพรอมหลักฐานเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของและ
ความเห็นของจังหวัดวาควรอนุมัติหรือไม สงไปใหกรมท่ีดินดําเนินการตอไป  
 2. การพิจารณาและอนุมัติ กรมท่ีดินจะพิจารณาเนื้อท่ีท่ีขอใชกับโครงการและแผนผังแสดง
รายละเอียดการใชท่ีดินหรือไม มีความเห็นหนวยงานท่ีเก่ียวของครบถวนหรือไม กอนนําเสนอกระทรวงมหาดไทย
เปนผูอนุมัติใหใชท่ีสาธารณะประโยชน 
 เม่ือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติใหสวนราชการผูขอใชท่ีดินสาธารณประโยชนดังกลาวแลว 
กรมท่ีดินจะตองแจงผูขอใชทราบ และแจงจังหวัดทองท่ีดําเนินการถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดินตอไป  
  สําหรับท่ีดินสาธารณประโยชนท่ีขอใชอยูในเขตปฏิรูปท่ีดินและราษฎรไดเลิกใชประโยชน
รวมกันทําใหท่ีดินดังกลาวถูกถอนสภาพโดยผลของพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน จะเปนอํานาจหนาท่ี
ของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ท่ีจะอนุญาตการขอใช แตถาหาก ส.ป.ก. ไมมีความประสงคท่ี
จะนําท่ีดินไปปฏิรูปท่ีดิน กระทรวงมหาดไทยสามารถท่ีจะอนุมัติใหสวนราชการผูขอใชใชประโยชนหรือดําเนินการ
ข้ึนทะเบียนใหสวนราชการผูขอใชประโยชนราชการได แตจะตองไดรับหนังสือยืนยันจาก ส.ป.ก. วาไมประสงคท่ี
จะนําท่ีดินดังกลาวไปปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงข้ันตอนการดําเนินการเชนเดียวกับการขอใชท่ีดิน
สาธารณประโยชน 
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    แผนผังการขอใชท่ีดินสาธารณประโยชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร ตองมีงบประมาณพรอมท่ีจะดําเนินการ 

ท่ีดินรกรางวางเปลา (ไมมี นสล.) ท่ีดินสาธารณประโยชน (มี นสล.) 

สวนราชการขอใชตองเปนทบวงการเมือง สวนราชการขอใชตองเปนทบวงการเมือง 

กิจการท่ีขอใชตองเพ่ือประโยชนในราชการเทานั้น กิจการท่ีขอใชตองเพ่ือประโยชนในราชการเทานั้น 

วิธีการขอใช 
- ตองแจงความประสงคตอกรมท่ีกิน 
กระทรวงมหาดไทย หรือ จังหวัดทองท่ี โดยระบุ 
- สถานท่ีขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
- ขอบเขตเนื้อท่ี แผนท่ี 
- วัตถุประสงค โครงการ แผนงาน 
- แผนผังแสดงการใชท่ีดิน และงบประมาณกอสราง 

วิธีการขอใช 
- ตองแจงความประสงคตอกรมท่ีกิน 
กระทรวงมหาดไทย หรือ จังหวัดทองท่ี โดยระบุ 
- สถานท่ีขอใช (ตําบล อําเภอ จังหวัด) 
- ขอบเขตเนื้อท่ี แผนท่ี 
- วัตถุประสงค โครงการ แผนงาน 
- แผนผังแสดงการใชท่ีดิน และงบประมาณกอสราง 

ข้ันตอนการสอบสวน 
จังหวัดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวง
การเมืองใชท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2541  

ข้ันตอนการสอบสวน 
จังหวัดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวง
การเมืองใชท่ีดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2541 แตตองนําท่ีดิน
ข้ึนทะเบียน นสง.กอนจึงดํานเนินการได 

ข้ันตอนการพิจารณาและอนุมัต ิ
โดยกรมท่ีดินพิจารณาวา  
- ท่ีดินอยูในหลักเกณฑหรือไม 
- ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของ
ทบวงการเมืองนั้นสมควรหรือไม  
- ไดรับงบประมาณพรอมท่ีจะดําเนินการแลวหรือไม 
มีขอขัดของ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
และแจงกลับไปยังทบวงการเมืองและจังหวัดทราบ 

ข้ันตอนการพิจารณาและอนุมัติ 
โดยกรมท่ีดินพิจารณาวา  
- ท่ีดินอยูในหลักเกณฑหรือไม 
- ความจําเปนแกการใชประโยชนในราชการของ
ทบวงการเมืองนั้นสมควรหรือไม  
- ไดรับงบประมาณพรอมท่ีจะดําเนินการแลวหรือไม 
มีขอขัดของ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ
และแจงกลับไปยังทบวงการเมืองและจังหวัดทราบ 
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 8.2 การถอนสภาพ หมายถึง การถอนสภาพตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) และ (2) แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน ท่ีมีผลทําให ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือท่ีดินท่ีไดมีการหวงหามหรือสงวนไวตาม         
ความตองการของทบวงการเมือง ซ่ึงมิไดตกเปนท่ีราชพัสดุเปลี่ยนสภาพหรือพนสภาพจากการเปนท่ีดินนั้นๆ    
ท่ีดินท่ีจะถอนสภาพจะตองเปนท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน ถาการถอนสภาพ       
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ ท่ีดินดังกลาวจะตกเปนท่ีราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  
  แนวทางปฏิบัต ิ
 ใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรมีหนังสือแสดงความประสงคขอถอนสภาพท่ีดินกรณีท่ีดิน
ตั้งในเขตกรุงเทพใหยื่นตอกรมท่ีดิน จังหวัดอ่ืนยื่นตอผูวาราชการจังหวัด พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
 ก. โครงการแสดงเหตุผลความจําเปน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการงบประมาณ
ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ  
 ข. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังของท่ีดินท่ีขอ สถานท่ีสําคัญ และเสนทางคมนาคม บริเวณใกลเคียง
โดยรอบ พรอมภาพถายรอบแปลงท่ีดิน 
 ค. สําเนาแผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราสวน 1: 50,000 แสดงตําแหนงท่ีตั้ง
ของท่ีดินท่ีขอถอนสภาพท้ังฉบับ เพ่ือประกอบการตรวจสอบและสามารถอานการลงคาพิกัดในรูปแผนท่ี         
ทายพระราชกฤษฎีกาฯ  
 สํานักงานท่ีดินจังหวัดในทองท่ีจะตรวจสอบวาผูขอเปนทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
หรือไม ท่ีดินท่ีขอถอนสภาพอยูในแปลงท่ีสํารวจความเหมาะสมท่ีจะใหใชเพ่ือประโยชนในทางราชการหรือไม   
และขัดตอกฎหมายผังเมืองหรือไม 
 ใหอําเภอสอบสวนประวัติความเปนมาเพ่ือใหเปนหลักฐานและเหตุผลในพระราชกฤษฎีกา      
และเพ่ือใหทราบการเปนท่ีสาธารณประโยชนสําหรับราษฎรใชรวมกันในลักษณะใดดังนี้  
 กรณีเปนท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน การสอบสวนตองไดความดังนี้  
   ก. มีการสงวนหวงหามหรือไม หากมีเปนการสงวนหวงหามตามบทกฎหมายใด หวงหาม
ไวเพ่ือการใด ตั้งแตเม่ือใด 
   ข. มีสภาพเปนท่ีใชประโยชนรวมกันอยางไร เชน ทางบก ทางน้ํา ท่ีหวย ท่ีหนอง        
ท่ีชายทะเล ท่ีชายตลิ่ง เปนตน ปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร มีการตื้นเขินหรือไม หากมีการตื้นเขินเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ หรือโดยประการอ่ืน หากเปนท่ีชายทะเล หรือชายตลิ่ง น้ําทวมถึงหรือไม อยางไร 
   ค. เปนท่ีดินซ่ึงมีผูอุทิศหรือบริจาคใหเปนท่ีใชประโยชนรวมกันผูใดเปนผูอุทิศหรือบริจาค
และใหใชรวมกันเพ่ือการใด ตั้งแตเม่ือใด มีหลักฐานการอุทิศหรือไม อยางไร 
   ง. หากเคยมีการใชประโยชนรวมกันมากอนไดใชประโยชนรวมกันอยางไร ตั้งแตเม่ือใด 
ปจจุบันยังใชประโยชนรวมกัน หรือเลิกใชแลว หากเลิกใชแลว เลิกใชตั้งแตเม่ือใด เพราะเหตุใด เปนการเลิกใชท้ัง
แปลงหรือเลิกใชบางสวน อยางไร 
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  กรณีเปนท่ีดินท่ีไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด การสอบสวน  
ตองไดความวา เปนการสงวนหวงหามตามบทกฎหมายใด ของหนวยงานใด สงวนหรือหวงหามไวเพ่ือการใด 
หนวยงานนั้นๆ ไดเคยใชประโยชน ตามท่ีสงวนหวงหามไวหรือไม อยางไร ปจจุบันพึงมีการใชประโยชนเลิกใชแลว
หรือไม อยางไร  
 ใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรประสานหนวยงานผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษา เพ่ือยื่น
เรื่องราวขอรังวัดจัดทําแผนท่ีตอสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสํานักงานท่ีดินสาขาหรือสํานักงานท่ีดินสวนแยกแลวแตกรณี 
 การจัดทําใหดําเนินการตามหลักวิชาการแผนท่ี โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี้ 
  1) มาตราสวนและการจัดวางรูปแผนท่ี ใหใชมาตราสวนหลัก 1: 4000 หรือ 1 : 50000 หรือ 
1: 250000 อยางใดอยางหนึ่ง โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขนาดเนื้อท่ีควบคูกับการจัดวางแผนท่ีใหอยู
ภายในกรอบขนาดกระดาษ เอ 5 เวนแตกรณีท่ีดินท่ีมีขนาดใหญ หรือเล็กจนเกินไป จะใชมาตราสวนอ่ืน และ/หรือ
จะใชกรอบแผนท่ีขนาดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวก็ได  
  2) รูปแผนท่ีและรายละเอียดในแผนท่ีใหแสดงแนวเขตท่ีดินท่ีขอถอนสภาพจํานวนเนื้อท่ี           
ท่ีขอถอนสภาพ และแสดงเขตขางเคียงติดตอใหชัดเจน ดังนี้ 
   - กรณีขอถอนสภาพท่ีดินบางสวนใหแสดงแนวเขตท่ีดินท่ีขอถอนสภาพท่ีดินสวนคงเหลือ 
และเนื้อท่ีคงเหลือใหชัดเจน 
   - กรณีท่ีดินติดท่ีดินของเอกชน ใหระบุวา “ท่ีดินท่ีมีการครอบครอง” แตหากติดท่ีดิน
ของรัฐใหระบุวา “ท่ีสาธารณประโยชน ท่ีราชพัสดุ หรือท่ีรกรางวางเปลา” แลวแตกรณี พรอมชื่อเรียกและ   
หนังสือสําคัญ (ถามี)  
   - กรณีท่ีดินติดทางบกหรือทางน้ํา ใหแสดงเสนทางดังกลาวใหจดกรอบแผนท่ีดิน      
หากเสนทางดังกลาวเปนทางแยกหรือทางตัน ใหแสดงใหปรากฏในแผนท่ีดวย  
   - กรณีท่ีดินติดทางสาธารณะ ใหระบุวา เปนทางลาดยางหรือลูกรัง หากมีชื่อเฉพาะ     
ใหระบุชื่อเฉพาะใหปรากฏดวย และใหระบุเพ่ิมเติมวา เสนทางนั้นๆ ไปชื่อบาน หรือตําบล หรือ อําเภออะไรท่ีอยู
ถัดไปจากทองท่ีท่ีขอถอนสภาพ 
   - กรณีท่ีดินติดทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบท ใหระบุชื่อ และหมายเลขทางหลวง
กํากับเสนทางดังกลาว และใหระบุเพ่ิมเติมวาเสนทางนั้นๆ ไปอําเภอใดท่ีอยูถัดไปจากท่ีอําเภอท่ีขอถอนสภาพ   
หากเสนทางนั้นไปบรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบท เสนอ่ืนกอนถึงอําเภอท่ีอยูถัดไป ใหระบุวาไป
บรรจบทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงชนบทชื่อใด หมายเลขใด 
   - ในกรอบแผนท่ีภายใตมาตราสวนท่ีกําหนดไว หากมีสถานท่ีสําคัญ เชน วัด โรงเรียน 
สถานท่ีราชการ ฯลฯ ใหแสดงท่ีตั้งสถานท่ีพรอมระบุชื่อ และแสดงสัญลักษณใหปรากฏในแผนท่ีดิน 
   - ใหแสดงคาพิกัดท่ีตั้งของท่ีดินท่ีขอถอนสภาพท่ีขอบแผนทีดวยคาพิกัดระบบใดระบบ
หนึ่ง คือ ระบบภูมิศาสตรหรือระบบพิกัดฉาก UTM  
  3) กรณีขอถอนสภาพบางสวน และท่ีดินขอถอนสภาพมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแลว       
ใหหมายสีแดงแนวเขต ระบุจํานวนเนื้อท่ีท่ีขอถอนสภาพและเนื้อท่ีคงเหลือ ใหปรากฏในสําเนาแผนท่ีหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง แลว ใหหมายสีแสดงแนวเขต ระบุจํานวนเนื้อท่ีท่ีขอถอนสภาพและเนื้อท่ีคงเหลือ ใหปรากฏ      
ในสําเนาแผนท่ีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  



19 
 

 ใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําแผนผังการใชท่ีดินโดยสอดคลองกับแผนงาน/
โครงการท่ีปรากฏตามคําขอ โดยยึดเนื้อท่ีและรูปแผนท่ีเปนกรอบในการจัดวางผัง กําหนดมาตราสวนตาม      
ความเหมาะสมแสดงรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ และการใชพ้ืนท่ีในแตละกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนงาน/
โครงการ โดยหมายสีและแสดงเนื้อท่ีใหเปนขอบเขตการใชพ้ืนท่ีใหชัดเจน 
 กรณีขอถอนสภาพเพ่ือนําท่ีดินไปใชสรางศูนยราชการสวนภูมิภาค ใหนําแผนผังการใชท่ีดิน
ดังกลาวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการเสียกอน  
 - หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรประสานองคการปกครองสวนทองถ่ินขอความเห็นจาก    
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินและจัดประชุมราษฎรท่ีเคยใชประโยชนรวมกัน เพ่ือใหความเห็นวา หากจะถอนสภาพท่ีดิน
แปลงนี้จะขัดของ และไดรับความเดือดรอนหรือไมอยางไร โดยระบุในรายงานการประชุมใหชัดเจนวา ชัดของ   
และเดือนรอนหรือไม และมีกระบวนการรับฟงความเห็นราษฎรดวย 
 - อําเภอมีความเห็นเก่ียวกับการถอนสภาพอยางไร 
 - ใหคณะกรรมการกํากับการใชท่ีดินของรัฐตรวจสอบพิจารณาวา พ้ืนท่ีดังกลาวมีความเหมาะสม
กับการใชประโยชนตามแผนผังโครงการหรือไม อยูในโชนหรือแผนการใชท่ีดินท่ีจังหวัดกําหนดหรือไม มีขอขัดของ
ผังเมืองหรือไม มีขอเสนอแนะหรือไม อยางไร โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด และการอนุรักษไวใหอนุชนรุนหลัง 
 - ตรวจสอบเขตปาไม ถาอยู ใหมีหนังสือสอบถามหนวยงานผูดูแลรักษาวา หากจะถอนสภาพ
เพ่ือใหสวนราชการใชประโยชนจะมีขอขัดของประการใด หรือไม  
 - ตรวจสอบวาท่ีดินท่ีขอถอนสภาพอยูในท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน
หรือไม ถาอยูใหดําเนินการตามหนังสือกรมท่ีดินท่ี มท 0723/ว10962 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม  2544 เม่ือไดรับ
แจงวา สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไมประสงคจะใชท่ีดินเพ่ือปฏิรูปท่ีดินตลอดไป ใหรายงานกรม
ท่ีดินทราบ พรอมท้ังดําเนินการเปนเรื่องขอข้ึนทะเบียนท่ีดินเพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการตาม
มาตรา 8 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางในการจัดข้ึนทะเบียนท่ีดินของรัฐ 
เพ่ือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ  
 - ประสานงานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพ่ือพิจารณาวามีขอขัดของทางดาน     
ผังเมืองหรือไม 
 - จังหวัดมีความเห็นเก่ียวกับการถอนสภาพอยางไร 
 - ใหตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแบบตรวจท่ีแนบมาพรอมนี้ ใหครบถวนกอนสงใหเรื่องให
กรมท่ีดินพิจารณา 
 - กรณีมีความจําเปนเรงดวนใหยื่นคําขออนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี 0511.3/ว 3312 ลงวันท่ี  5 ตุลาคม 2547  
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ข้ันตอนการดําเนินการของกรมท่ีดิน 
 - กรณีอยูในบัญชีเมืองหลักตามมติคณะรัฐมนตรีและมีวัตถุประสงคเปนท่ีตั้งหนวยงานระดับ
จังหวัด ระดับภาค หรือศูนย ใหสงเรื่องใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา
ใหความเห็น ยกเวนเปนหนวยงานระดับทองถ่ิน สถานศึกษา สถานพยาบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวกับความม่ันคง 
  - กรมท่ีดินประสานกรมการปกครอง เพ่ือตรวจสอบตําแหนงท่ีตั้ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง
ใหความเห็นดานผังเมือง  
 - ยกรางพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลวแตกรณี พรอมบันทึกหลักการ    
และเหตุผล แผนท่ีแนบทายเสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
 - เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
 - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเรื่องใหสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณา หากเปน
พระราชบัญญัติผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา 
 - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําทูลเกลาเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย แลวประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษา 

ข้ันตอนการดําเนินการของกรมท่ีดินและจังหวัด เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
 กรมท่ีดินแจงผูขอ กรมธนารักษ ทราบและใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 - จัดทําทะเบียนท่ีดินท่ีถูกถอนสภาพตามแบบทายระเบียบฯ  
 - นํารูปแผนท่ีลงในระวางแผนท่ีระวางภาพถายทางอากาศ 
 - ปดประกาศการถอนสภาพ ณ สํานักงานท่ีดิน ท่ีทําการอําเภอ ท่ีทําการกํานัน และบริเวณทีท่ีดิน 
 - หมายเหตุ ในทะเบียนท่ีสาธารณประโยชน วามีการถอนสภาพท้ังแปลง หรือบางสวนโดยระบุ
เนื้อท่ีท่ีถอนสภาพดวย 
 - กรณีมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง หากถอนสภาพท้ังแปลง ใหหมายเหตุและจําหนายโดยแจง 
ธนารักษพ้ืนท่ีขอเปลี่ยนใหมใหตรงสภาพความเปนจริง หากเปนการถอนสภาพมาบางสวนใหแกไขหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงใหตรงตามความเปนจริง 
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ข้ันตอนการดําเนินการถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรยื่นเรื่องตอผูวาราชการจังหวัด หากอยูในเขต กทม. ใหยื่นตอ

อธิบดีกรมท่ีดิน (ผูขอตองเปนทบวงการเมือง และท่ีดินท่ีขอตองอยูในบริเวณท่ีกําหนดความ

เหมาะสมใชประโยชนในราชการและไมขัดตอกฎหมายผังเมืองเทานั้น) 

อําเภอทองท่ีสอบสวนประวัติความเปนมาพรอมใหความเห็น 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําแผนท่ีทาย พ.รฎ/พ.ร.บ.ถอนสภาพ พรอมท้ังจัดทํา

แผนผังการใชประโยชน (ประสานหนวยงานผูมีอํานาจดูแล ยื่นขอรังวัดตอสํานักงานท่ีดินทองท่ี) 

หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประชุมใหความเห็น 

และรับฟงความเห็นของราษฎรท่ีเคยใชประโยชน พรอมจัดใหมีกระบวนการรับฟงความเห็นของ

 

จังหวัดแจงขอความเห็นหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ตรวจสอบเขตปา เขตปฏิรูป  
ขอความเห็นดาน ผังเมือง ความเห็นอําเภอ 

คณะกรรมการกํากับการใชท่ีดินของรัฐพิจารณาใหความเห็น 

เขต/จังหวัด/ศูนย สรุปเรื่องพรอมความเห็นสงใหกรมท่ีดิน 

กรมท่ีดินตรวจสอบเรื่อง พรอมท้ังแจงกรมการปกครองตรวจสอบท่ีตั้ง กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบดาน

ผังเมือง หากอยูในบัญชีเมืองหลักตามมติ ค.ร.ม. และมีวัตถุประสงคเปนท่ีตั้งหนวยงานระดับจังหวัด ระดับภาค 

หรือศูนยสงเสรื่องใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็น ยกเวน

เปนหนวยงานระดับทองถ่ิน สถานศึกษา สถานพยาบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวกับความม่ันคง 

กรมท่ีดินยกราง พ.ร.ฎ. ถอนสภาพ พรอมรูปแผนท่ีเสนอกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยสงเรื่องใหคณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงฯ พิจารณาเสร็จแลว     

สงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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หมายเหตุ 
  1 . กรณี ประชาชนยั งใชป ระโยชน อยู ต อ งจั ดหา ท่ี ดิ น อ่ืนทดแทนและขอความ เห็ น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทองท่ีโดยจะตองออกเปนพระราชบัญญัติ 
  2. หากผูขอมีความจําเปนเรงดวนสามารถขออนุญาตใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตามมาตรา 9
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ไดเปนการชั่วคราว คราวละไมเกิน 5 ป  และเสียคาตอบแทนตามมาตรา 9 ทวิ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
อนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.  2543 ซ่ึงสามารถดําเนินการไปในคราวเดียวกับกับเรื่อง
ขอถอนสภาพ 
 

 

 

 

 

 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 

พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ พระราชบัญญัติถอนสภาพ 

สภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา 

นําทูลเกลาฯ ลงปรมาภิไธย 

ประกาศราชกิจจานุเษกษา 

แจงเขต/จังหวัด/ศูนย ผูขอ และกรมธนารักษ
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การดูแล บํารุงรักษา ที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอ่ืน 
 กรมสงเสริมการเกษตรใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนท่ีเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545        
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และยึดตามหนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร. 0505/ว 109 ลงวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2547 ของมาตรการในแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
 ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการปองกันปญหาการบุกรุกและและแนวทางการ

แกไขปญหาบุกรุก ท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. แนวทางการปองกันปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน หนวยงานของ         
กรมสงเสริมกาเกษตรสํามารถดําเนินการได ดังนี้ 

1) ตรวจสอบเอกสารสิทฺธิท่ีอยูในความครอบครองหรือใชรวมกับหนวยงานอ่ืนของหนวยงาน
กรมสงเสริมการเกษตร มีพ้ืนท่ีจํานวนเทาไร และหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง หรือ โฉนด
ท่ีดินอยูในความครอบครองของหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรหรืออนุญาตใหถูกตอง
ตามกฎหมาย 

2) ท่ีดินของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรท่ีไดมาจากการรับบริจาคมีพ้ืนท่ีจํานวนเทาไร 
หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดินหรือไม และให
นําไปข้ึนทะเบียนกับกรมธนารักษโดยพลัน 

  2. จัดทําทะเบียนคุมใหเปนปจจุบัน 
  3. จัดทําแนวเขตท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน ใหชัดเจน โดยดําเนินการออกรังวัดและปกเขต 
หรือจัดทําปายแสดงอาณาเขต หรือแสดงการใหประโยชนท่ีดินอยางเปดเผย โดยตรวจสอบอยูเสนอ 

4. จัดทําประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืนอยางเต็มท่ี โดยการจัดทําแผนการใช
ประโยชนท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังแสดงเจตนาการใชประโยชนในท่ีดินใหเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวไป เพ่ือ
ไมใหเปนท่ีวางเปาหรือรกรางจนเปนสาเหตุใหมีการบุกรุก 

5. แตงตั้งเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการ (ควรประกอบดวย ผูแทนกรรมการของหนวยงานกรม
สงเสริมการเกษตร บุคลากรของหนวยงานท่ีอยูภายในทองถ่ิน ผูแทนชุมชนเปนกรรมการท่ีปรึกษา) ภายใน
หนวยงานใหมีหนาท่ีปองกันการบุกรุกท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืนของหนวยงานโดยตรง 

6. สงเสริม พัฒนา ใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน สําหรับ
ผูบริหารหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบแนวปฏิบัติ ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

7. ดําเนินการสงมอบและรับมอบท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืนท่ีหนวยงานใชประโยชนเม่ือมี
การโยกยายและแตงตั้งผูบริหารของหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรทุกครั้ง 

8. หากมีการเชาท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน ตองทําสัญญาเชาท่ีระบุ เวลาเชา จํานวนท่ีดินท่ี
เชา คาเชา และจัดทําแผนท่ีของพ้ืนท่ีท่ีเชาแนบทายสัญญาเชาใหชัดเจนทุกครั้ง 
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9. จัดทําปายแสดงการใชประโยชนในพ้ืนท่ี โดยแตละสวนอยางชัดเจน กรณีดังนี้  
     1) นําท่ีดินราชพัสดุไปจัดหาประโยชน 
     2) หนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรครอบครองท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน และ
กรรมสิทธิ์ของกรมสงเสริมการเกษตร 
     3) ท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน รวมกับหนวยงานอ่ืน 
 
แนวทางการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร

สามารถดําเนินการได ดังนี ้

1. แตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีเพ่ือแกไขปญหาเม่ือพบการบุกรุกท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน 
2. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และหลักฐานวามีครบถวนถูกตองหรือไมเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาตาม

กระบวนการทางกฎหมาย 
3. ตองเขาใชประโยชนในทางราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืนใหเปนไปตามวัตถุประสงคการไดรับอนุญาต

ใหใช หรือผูบริจาคท่ีแสดงความประสงคในการบริจาค ภายในเวลาท่ีเง่ือนไขกําหนด 
4. ปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายชุมชน เพ่ือสรางความตระหนักวาเปนท่ีดินของหนวยงาน 

กรมสงเสริมการเกษตรและใชเพ่ือประโยชนของงานสงเสริมการเกษตรอยางแทจริง 
5. หากพบปญหาท่ีไมสามารถแกไขได ใหเสนอปญหาใหผูรับผิดชอบระดับเหนือข้ึนไปพิจารณา

ดําเนินการ 
6. หากมีความจําเปนจะตองดําเนินการทางกฎหมาย ใหรวบรวมเอกสารหลักฐานและประมวล

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดสงมาใหกลุมงานนิติการ สํานักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริม
การเกษตรเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
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การใชประโยชน 
 ท่ีราชพัสดุท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานกรมสงเสริมการเกษตรหากผูขอใชท่ีราชพัสดุ
ตามกฎกระทรงการคลัง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเด่ียวกับ 
ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประสงคจะขอใชท่ีประโยชนในท่ีราชพัสดุมี ดังนี้ 
 1. ถาผูขอใชท่ีราชพัสดุประสานงานกับหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรท่ีเปนนิติบุคคลแลว 
ใหหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรท่ีครอบครองท่ีราชพัสดุมีหนังสือแจงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือขอ
อนุมัติสงคืนท่ีราชพัสดุใหกรมธนารักษ การขอใชท่ีราชพัสดุจะตองพิจารณาดําเนินการตามกฎกระทรวงดังกลาว 
ขอ 14 เม่ือไดรับอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุแลว ผูขอใชจะเปนผูครอบครองใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและถือเปน
หนวยงานผูใชท่ีราชพัสดุรายใหม  

 2. หากไมมีการสงคืนท่ีราชพัสดุใหกรมธนารักษแลว อํานาจในการพิจารณาอนุญาจใหผูขอใช    
ท่ีราชพัสดุเขาใชประโยชนในท่ีราชพัสดุเปนเรื่องท่ีหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรจะเปนผูพิจารณา       
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูมีอํานาจกําหนด 

 หากหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตรมีความจําเปนจะตองใหหนวยงานอ่ืนเขาใชประโยชน
ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ถาผูขอใชท่ีดินราชพัสดุในเรื่องท่ีไมเก่ียวของกับการสงเสริมการเกษตร ใหหนวยงานของ    
กรมสงเสริมการเกษตรขออนุมัติจากอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือคืนท่ีดินสวนท่ีผูขอใชใหกับกรมธนารักษ  
หรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 
 2. ถามีผูขอใชท่ีดินราชพัสดุในเรื่องท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร อํานาจในการพิจารณา
อนุญาตเปนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยไมตองสงคืนท่ีดินราชพัสดุใหกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษ
พ้ืนท่ี โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
 1) การขอใช ท่ีดินราชพัสดุจะตองนําไปใชในเรื่องท่ีสอดคลองกับนโยบาย วัตถุประสงค         
และภาระกิจของกรมสงเสริมการเกษตร 
 2) การขอใชท่ีดินราชพัสดุจะตองไมกระทบตอภารกิจหลักของกรมสงเสริมการเกษตร 
 3) ท่ีดินราชพัสดุ ท่ีจะอนุญาตตองมีหลักฐานเปนโฉนดหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง        
โดยกรรมสิทธิ์เปนของกระทรวงการคลัง 
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เอกสารอางอิง 

 

1. พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 

2. พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 (หมวด 2 การจัดท่ีดินในรปูนิคมสรางตนเอง) 

    (หมวด 3 การจัดท่ีดินในรูปนิคมสหกรณ) 

3. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 3 มาตรา 145  

4. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 6 มาตรา 1410-1416  

5. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 

    พ.ศ.  2545  

6. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ  

    พ.ศ.  2549  

7. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ  

   พ.ศ.  2552  
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คณะผูดําเนินการ 

ที่ปรึกษา 

1. นายสมชาย  ชาญณรงคกุล  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

2. นายสงกรานต  ภักดีคง  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

3. นายประสงค  ประไพตระกูล  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  

4. นายรัตนะ  สวามีชัย   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  

5. นายสําราญ  สาราบรรณ  รองอธิดีกรมสงเสริมการเกษตร    

6. นายทวีพงศ สุวรรณโร   เลขานุการกรม 

 

คณะผูจัดทํา 

1. นางเพ็ญศรี  ภิริสมบูรณ   ผูอํานวยการกลุมนิติการ 

2. นางสาวจุฬาลักษณ  มลิวัลย  นิติกรชํานาญการ 

3. นางสาวเพ็ญนภา  โรจนสังวร  นิติกรปฏิบัติการ 

4. นายธนิตย  มณีเลิศ   นิติกร 

5. นางสาวอรปรียา  ทองเนื้อนวล  นิติกร 

6. นางสาวดวงใจ  เชยชม   นิติกร 

7. นางสาวนาตยา  สวัสด ี  นิติกร 


